Jachthavens

Waterfront Jachtcharter

In de Grevelingen zijn tien verschillende jachthavens
met ca. 4.400 vaste ligplaatsen.
De meesten hebben ruimte voor passanten:

Openingstijden sluis bij Bruinisse

Kabbelaarsbank 2J, 3253 ME Ouddorp, Marina Port Zélande
+31 (0)111 672890 - www.jachtcharter.com

Grevelingenmeer
ideaal watersportgebied

1 juni t/m 14 september dagelijks van 07.00 - 22.00 uur
15 september - 31 mei dagelijks van 08.00 - 20.00 uur
Voor exacte dagen en tijden check vooraf de
watersportalmanak.

Watersportvereniging Goeree
Ouddorpse Haven 15, 3253 LM Ouddorp
0187 683020 - www.wsv-goeree.nl

Marina Port Zélande
Kabbelaarsbank 5/01, 3253 ME Ouddorp
0111 671920 - www.mpz.nl

Watersportvereniging Herkingen
Jachthaven 1, 3249 AX Herkingen
0187 669623, 06 22046777
havenkantoor@wsv-herkingen.nl
www.wsv-herkingen.nl

Jachthaven Herkingen Marina
Kaaidijk 29, 3249 AJ Herkingen
0187 669344 - www.herkingen-marina.com

Watersportvereniging ‘Bru’
Werkhavenweg 1, 4311 NK Bruinisse
0111 481506 - havenmeester@wsvbru.nl

Jachthaven Bruinisse
Jachthavenweg 61D, 4311 NC Bruinisse
0111 481485 - www.jachthavenbruinisse.nl
en www.dendaas.com

Watersportvereniging Brouwershaven
Haven Noordzijde 38, 4318 AC Brouwershaven
0111 692073, 0111 691330 (havenmeester)
www.wvbrouwershaven.nl

Watersportvereniging Den Osse
Jachthaven Den Osse 1, 4318 NA Brouwershaven
0111 691457 - www.wsvdenosse.nl

Openbare aanlegplaatsen

Watersportvereniging Scharendijke
Haven Kloosternol 2, 4322 AK Scharendijke
0111 671264 - www.wvscharendijke.nl

Catamaranvereniging Catpoint
op de Punt van Goeree

Naast de passantenligplaatsen in de jachthavens beschikt de
Grevelingen over diverse openbare aanlegplaatsen verspreid
over het hele meer. Op de watersporteilanden en bij de aanlegplaatsen aan de Brouwersdam en Grevelingendam zijn afvalcontainers en toiletten. Veelal zijn er mogelijkheden voor het
maken van een wandeling en andere vormen van dagrecreatie.
Bij de aanlegplaatsen bij de natuureilanden (zie kaart) zijn de
voorzieningen beperkt tot afvalcontainers.

coördinator: mevr. A. Veenman
info@catpoint.nl - www.catpoint.nl

Toegangsregels openbare aanlegplaatsen

Watersportvereniging Battenoord
p/a Havenweg 1, 3244 LK Nieuwe Tonge
info@wsvbattenoord.nl

• Gebruik de toiletten waarvoor ze bedoeld zijn.
• Gooi geen afval overboord. Uw huishoudelijke afval mag in 		
de afvalcontainers. Voor uw chemisch afval is in bijna iedere 		
jachthaven een innamepunt.
• Laat dieren en planten met rust.
• Neem geen ligplaats in aan steigers, die bedoeld zijn voor 		
instanties die belast zijn met het beheer van het gebied.
• Houd rekening met rondvaartboten.
• Houd honden aan de lijn. Benut de hondentoiletten.
• Help mee de rust op de eilanden te bewaren.

Catamaranclub Den Osse
Jachthaven Den Osse 1, 4318 NA Brouwershaven
0111 692500 - contact: Maarten Treuren
info@catclubdenosse.nl

Catamaranvereniging ‘Bru’
op strand Grevelingendam
contact: Ger Dolstra
gerdolstra@hotmail.com
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Voor vragen, suggesties of klachten over het beheer en onderhoud
van het recreatiegebied kunt u terecht bij:
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen p/a G.Z-H
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
gzh@pzh.nl
www.grevelingen.nl
www.recreatiezuidholland.nl
Uitgelezen? Geef de folder dan door!
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Volg ons op Twitter @HeerlijkBuiten en tweet de naam
van het recreatiegebied met uw buitenervaring.
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Stampersplaat

Kleine Veermansplaat
(geen toegang)
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G.Z-H beheert en onderhoudt het gebied in opdracht van het Natuuren Recreatieschap de Grevelingen en houdt toezicht op een goed en
veilig gebruik van de openbare voorzieningen.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het scheepvaartverkeer en
het waterbeheer.
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Markanje
(geen toegang)

Deze folder is een uitgave van Natuur- en Recreatieschap
de Grevelingen. In dit schap werken de provincies Zeeland
en Zuid-Holland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en
Goeree-Overflakkee samen.
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Legenda
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Watersporteiland Ossenhoek
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Steiger Stampersplaat

2

Watersporteiland Archipel
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Haven Stampersplaat
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Watersporteiland Mosselbank
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Steiger Veermansplaat
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Steiger De Punt van Goeree

12

Steiger Slikken van Flakkee
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Haven Springersdiep
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Haven van Bommenede

Slikken van
Bommenede

Mosselbank

3

14
Grevelingendam

tekst: G.Z-H
fotografie: Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen, Paul van den Engel,
Vincent van den Hoven, Paul Koopman (onderwaterfoto’s), Kees Viets

Haven Middelplaat
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Steiger Grevelingendam
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Haven Middelplaat (loswal)
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Steiger Hompelvoet
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Steiger Dwars in de weg
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Haven West Repart

vormgeving: Raakvlak, www.raakvlak.com
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van G.Z-H.
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cartografie: Buijten & Schipperheijn Cartografie

Volkerak

Liggeldregeling
Verordening liggelden

Grevelingenmeer
ideaal watersportgebied

Voor het gebruik van de openbare aanlegplaatsen geldt
tussen 1 april en 1 november een liggeldregeling. De kosten
van onderhoud en schoonhouden van deze openbare voorzieningen kunnen niet volledig worden gedekt uit de algemene
belastingmiddelen. De liggeldregeling is bedoeld om gebruikers bij te laten dragen in deze kosten.
Tarieven (prijzen onder voorbehoud)
• Zevendagenkaart € 12,50: Deze kaart is zeven kalenderdagen geldig vanaf de dag van afstempeling. Deze kaart
dient goed zichtbaar op het schip aangebracht te zijn.
• Seizoenkaart € 49: Deze kaart is geldig vanaf 1 april t/m 31 		
oktober en dient goed zichtbaar op het schip aangebracht
te zijn. Bij een seizoenkaart hoort een vaantje, dat in de
mast gehangen dient te worden. De controleur kan dan al
vanaf een afstand zien dat de eigenaar van de boot een
seizoenkaart heeft.
• Zevendagenkaart bij de controleur € 19
(inclusief administratiekosten).
Indien bij controle blijkt, dat geen geldige kaart en/of
vaantje kan worden getoond, dan volgt een navordering
door de controleur.
Verkoopadressen liggeldkaarten
De seizoenkaart en de zevendagenkaart zijn te koop bij:
• diverse jachthavens in de Grevelingen;
• de VVV-kantoren in deze regio;
• de horecavoorzieningen aan het Grevelingenmeer;
• met administratieve toeslag bij de controleur.
Zie de website www.grevelingen.nl, klik op recreatie,
watersport, liggeldregeling voor actuele verkoopadressen.

Meren van vaartuigen
Algemene verordening

Het Grevelingenmeer is een fantastisch watersportgebied met volop ruimte,
mogelijkheden én faciliteiten voor alle soorten watersporten: zeilen, surfen,
duiken en vissen. Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van
West-Europa met een oppervlakte van 11.000 ha. De Grevelingen is ook een
bijzonder natuurgebied met een uniek planten- en dierenleven, zowel boven
als onder water. Voor alle watersporters die langer dan een dag op het meer
willen verblijven, zijn er naast de passantenligplaatsen in de jachthavens,
openbare aanlegplaatsen met diverse faciliteiten zoals afvalcontainers en
toiletten, wandel-, fiets- en speelvoorzieningen. Deze folder beschrijft
de mogelijkheden en de regels voor watersporters op en rond dit
gevarieerde vaargebied.

Boeien
Tijdens het varen op de Grevelingen komt u verschillende boeien tegen zoals de navigatieboeien die Rijkswaterstaat heeft uitgezet zodat u uw weg kunt vinden.
Andere boeien die u kunt tegenkomen zijn boeien met
een wit met blauwe vlag. Dat betekent dat er op die
plek duikers zijn afgedaald en dus ook boven kunnen
komen. Voorzichtigheid is bij het zien van deze
boeien geboden.
Verder zijn er op diverse plaatsen fuiken geplaatst
door palingvissers. Deze zijn goed te herkennen aan
de staken met netten er tussen. Ten slotte zijn er ook
kale takken te zien. Deze zijn van de oesterpercelen.

Het is niet toegestaan:
• aan te meren, anders dan aan de daartoe bestemde meerpalen of speciaal daarvoor bestemde meerconstructies;
• te ankeren in havens en in de aanloopgebieden daarvan;
• om met een vaartuig met een lengte van meer dan 15 meter 		
ligplaats te kiezen aan steigers, m.u.v. enkele steigers in de
havens Springersdiep, Middelplaat en Bommenede.
Op deze steigers staat aangegeven dat zij bestemd zijn voor 		
vaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter. In de
haven Springersdiep en de Middelplaathaven mogen deze 		
steigers niet door kleinere vaartuigen worden gebruikt.

Drie/vijf dagenregeling

Algemene verordening
Naast de liggeldregeling, is voor de openbare aanlegplaatsen
in de Grevelingen de ‘Drie/vijf dagenregeling’ van kracht.
Deze regeling houdt in, dat buiten de jachthavens een vaartuig
maximaal drie dagen op dezelfde plaats mag liggen (ook ankeren is een ligplaats innemen). Na maximaal drie dagen moet
het vaartuig minstens 1.000 meter (hemelsbreed gemeten)
worden verplaatst en mag dat vaartuig gedurende vijf daaropvolgende dagen geen ligplaats innemen binnen deze
1.000 meter.
De ‘Drie/vijf dagenregeling’ is bedoeld om te voorkomen dat
watersporters de openbare aanlegplaatsen gebruiken als
vaste ligplaats. Het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen
hanteert de ‘Drie/vijf dagenregeling’ ook om te voorkomen
dat de mooiste plekjes steeds door dezelfde watersporters
worden bezet.

Snelheidsregeling
Binnenvaart politiereglement

Wat te doen bij problemen
op het water?
In levensbedreigende situaties belt u 112.
In de overige gevallen, zoals probleemsituaties
op de vaarweg of milieuproblemen, kunt u deze
melden via VHF 16.

Op het Grevelingenmeer geldt een snelheidsbeperking.
De maximumsnelheid bedraagt 15 km per uur. Voor waterskiërs en andere snelle vaartuigen zoals jetski’s zijn er snelvaarbanen, gemarkeerd met gele betonning. Daarbuiten is
snelvaren verboden. Voor informatie hierover verwijzen wij
naar de Regeling Snelle Motorboten van Rijkswaterstaat.

De Grevelingen is een belangrijk internationaal
natuurgebied. Van de rust in de natuurgebieden
profiteren vooral broedende en voedselzoekende
vogels. Houdt u rekening met de natuur. Probeer
zo weinig mogelijk verstoring te veroorzaken. Het
eiland Hompelvoet is van 15 maart t/m 15 augustus
niet toegankelijk. Het eiland Markenje, de Kleine
Stampersplaat en de Kleine Veermansplaat zijn het
hele jaar gesloten voor publiek. Raadpleeg uw vaarkaart voor de gebieden die niet toegankelijk zijn.

